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एकदा एका भाणवाने यशदायी अवरेल्मा यस्त्मालय एक छोटी 
खानालऱ वरुू केरी. छान छान ऩदाथथ फनलनू रोकांना खाऊ 

घारामरा ्मारा आलडत अव.े वकाऱऩावनू वंध्माकाऱऩमतं तो 
वतत काभ कयीत अवे. आनंदात यशात अवे. 



ऩण...काशी ददलवांनी जलऱच एक शामल ेतमाय झारा. आता एका 
स्तथानालरून दवुमाथ स्तथानी जाण्मावाठी रोक शामलेने जाऊ रागरे. 

्माभऱेु खानालऱीत रोक मेईनावे झारे. ऩषु्कऱ ददलव खानालऱीत 

कुणीच फपयकरे नाशी. बफचाया.....न लाऩरेल्मा ताटालयची 
आणण  टेफरालयची धऱू ऩवुणे  माव्मततरयक्त काशी काभच नव्शत.े 



एके ददलळी एक अनोऱखी भाणूव खानालऱीत आरा.  
्माच ेकऩड ेजुने ऩयुाणे शोते. ऩण चशेमाथलयच ेबाल अ्मंत ळांत शोते. 



्मान ेऩदशल्मानेच वांगून टाकरे की जेलणाच ेऩवेै तो देऊ ळकत 
नाशी. तयीशी भारकाने ्माच ेप्रेभान ेस्तलागत केरे. अ्मंत रुचकय 
जेलण फनवलरे ल ्मा अनोऱखी भाणवारा प्रेभान ेखाऊ घातर.े  

जेलण झाल्मालय तो अनोऱखी भाणूव भारकारा म्शणारा, "भी ऩवेै तय 
देऊ ळकत नाशी, ऩण भी भाझ्मा ऩध्दतीन ेतुभच ेआबाय भानतो." 



भग ्मा अनोऱखी भाणवाने टेफरालयचा एक कागदाचा 
रुभार घेतरा ल घड्मा घारनू ्माचा एक वुंदय शंव 

फनवलरा. आणण भारकारा म्शणारा," तुम्शारा पक्त 

तुभच्मा शाताने एक टाऱी लाजलामची आशे,...भग शा शंव 

जजलंत शोऊन नाचामरा रागेर. तुम्शी शा जलऱ ठेला. 
जजतके ददलव शा शंव तुभच्माजलऱ अवेर, तततके ददलव 

तुम्शी नाच फघण्माचा आनंद घ्मा." एव्शढे फोरनू तो 
तनघनू गेरा.  



अनोऱखी भाणवाने वांगगतरे शोते तवेच झारे. भारकाने आऩल्मा 
शाताने टाऱा लाजवलरी आणण शंव जजलंत शोऊन जमभनीलय नाच करू 

रागरा.  
 



रलकयच नाचणामाथ कागदी शंवावलऴमी ्मा ऩरयवयात 

वलांना वभजरे. शा जादचूा नाच कयणाया शंव फघण्मावाठी 
दयू दयूलरून रोक मामरा रागरे.  



भारकारा खूऩ आनदं झारा कायण ्माची खानालऱकड ेऩलूीवायखी भाणवांची लदथऱ चार ूझारी.  आता तो ऩलूीवायखाच वकाऱऩावनू वधं्माकाऱऩमतं जेलण फनल ूरागरा आणण रोकांना तपृ्त करू रागरा.  



अवे काशी आठलड ेगेरे..... भदशनेशी गेरे..... 



भग एका वंध्माकाऱी एक भाणूव खानालऱीत आरा. ्माच ेकऩड ेजुने-ऩयुाणे, 

भऱके शोते. ऩण चशेमाथलयच ेबाल अ्मंत ळांत शोते. भारकाने ्मारा 
फतघतल्माफयेफय ओऱखरे. ्मारा खूऩ आनंद झारा.  



तो अनोऱखी भाणूव काशीच फोररा 
नाशी. ्मान े्माच्मा वऩळलीतून एक 

फावयी काढरी ल ती आऩल्मा ओठालय 

ठेलनू ती लाजल ूरागरा.  



ते वंगीत एकून शंव कऩाटालयची आऩरी 
जागा वोडून खारी आरा ल नृ् म करू 

रागरा. इतके वुंदय नृ् म ्मान ेऩदशर े

कधीच केरे नव्शत.े  



काशी लेऱान े्मा अनोऱखी भाणवाने फावयी लाजवलणे 

फंद केरे. ल फावयी ऩयत आऩल्मा वऩळलीत ठेलनू ददरी. 
भग तो शंवाच्मा ऩाठीलय फवरा आणण ते दोघे 

दयलाजातून फाशेय उडून गेरे.  



खानालऱ अजूनशी ्मा यस्तमालय आशे. आणण खूऩ रोक अजूनदश ततथल्मा चवलष्ट 

जेलणाचा आस्तलाद घेण्मावाठी मेतात. ते ळांत ददवणामाथ अनोऱखी भाणूव ल ्मान े

ददरेल्मा कागदाच्मा शंवाची गोष्ट ऐकतात. ......्मानंतय तो अनोऱखी भाणूव 

आणण नाच कयणाया कागदाचा शंव ऩयत कधीच ददवरा नाशी.  



समाप्त 




